
لل:ه:   وأما... ةة  واتقوا((قو خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن ل فتن
نن) مم بمماب مممن هذا ) فإ ممممن السحسممان أهممل يخلمموا ل الممتي العقوبممة تعميمم

نما التقصير، مجمم ب بمما قاموا لو أ نن عليهمم ي ممهمم ل العقوبمة فممإ نن تع اللم:ه ل
ججا ي((يقول:  تعالى ققللوا الللذين الللله  وين يمسللهم ل بمفللازتهم ات

نن) يحزنللون هللم ول السللوء دد الواقممع ) ول وهممود فنمموح بممذلك شمماه
لرهما لم الرسل ممن وغي نن:ه مع الل:ه أنجاه ذذ أ ذمهم أخ بالعقوبة. أقوا

قف ر  فمن((وجل:  عز يقول لل ) أي) كف ره فعليه ك مر ه ذوبا  ول(("  كفمم
لر ) نعممم) مقتللا إل ربهم عند كف رهم الكاف رين يزيد ففمم الكممافرين ك
لدهم ل الل:ه عند تتا إل يزي تة الل:ه عند يزيدهم ل مق ذبمما تة أو لهممم لماحا بهممم رسحممم
نن تضا، ازدادوا كفرا ازدادوا فكلما عليهم قامت الاحجة ل المؤلممف: قممال لبضغ
تبا" والمعروف في فقت أن (مقتا) غض مد الم تعممالى: اللمم:ه قممال البضغممض أشمم
قيا(( قها   يي قن قأ ذذي لل ننوا ا قم قم آ قن ذل نلو نقو قن ل قما قت نلو قع فف ق ر* قت نب قك ةتا   فق قد قم فنلل ذع

ذه لل فن ال نلللوا قأ نقو قن ل قمللا قت نلللو قع فف لن((تعممالى:  وقممال] 3)[الصممف:) قت ذإ  
قن ذذي لل ن روا ا قف قن قك فو قد قنا نت ني فق قم ذه قل لل ن ر ال قبلل فك فن قأ فم ذملل نكلل ذت فق فم قم نك قسلل نف فن فذ قأ ذإ

قن فو قع فد قل ى نت ذن ذإ قمللا ذلي قن ا ن رو نفلل فك قت لل  وهممذا]10)[غممافر:) قف لد أن علممى يمم
ذت ننهممم البضغض هو المق ننمم:ه لك مد قممالوا: إ لر البعممض أشمم لمم:ه المؤلممف فتفسممي

ذض ب ذظر، في:ه بالضغ ند  ول((قال:  ن ةرا إل كف رهم الكاف رين يزي )) خسا
نين نن هنا فب ذر أ د ب الكف فين سب لزول الشيء لشيئ ذبة الول: ن ذت نن الكممافر مر فممإ
ذر ه لد ه ل كف تضا، إل الل:ه عند يزي لصمل المتي والثاني: العقوبة بضغ وذلمك لم:ه تاح

ذسر؟ فماذا بالخسارة ذسر يخ ذسمم:ه يخ ذلمم:ه نف ذرتمم:ه ودنيمما ه وأه مخ فل(( وآ نق لن   ذإ
قن ذ ري ذس قخا فل قن ا ذذي لل ن روا ا ذسلل فم قخ نه قسلل نف فن فم قأ ذهلل ذلي فه قأ قم قو فو ذة قيلل قملل قيا ذق فل قأل ا

قك ذل قو قذ نن نه ق را فس نخ فل نن ا ذبي نم فل مسر ] فهو15)[الزمر:) ا نن:ه نفس:ه ذخ ذمن لو ل آ
مب ح ذر ذل ذل ذب ونا نما رب ح، وهذا بالجنة الخرة ثوا ذك فقد الن أ ذتت نفس:ه أهل ففا
مسر علي:ه، نن:ه أهل:ه خ ذمن لو ل لل:ه واتبع:ه آ لروا باليمان أه فممي الجنممة فممي صمما
مسر واسحدة، منزلة فد لم لن:ه دنيا ه خ مف بممل شمميئا الممدنيا فممي وجود ه ممن يست

ذمل الخسارة استفاد مسممر السمميء، والع تضمما الخممرة خ ذت:ه لنمم:ه أي النعيممم فمما
مقيم ذر الخرة في الم ذد فل الجاحيم، أصاحاب ممن وصا لم أسح ذظ تة أع ممممن خسار
تما الدنيا في كان وإن سحتى بالل:ه، والعياذ الكافر نع ذن ذمة لم فممي فهممو جسممد نع

دب الاحقيقة ذب معذ نن:ه قل ب عذا لح الكافر عند ليس ل فدر انشرا عنممد كممما صمم
فن((تعالى:  الل:ه يقول المسلم، قم قف قأ قح   ق ر نه قش لل نه ال قر فد ذم قص فسال ذل قو ذل نهلل قف

قل ى رر قع فن ننو ذه ذم جب ذمن ] يعني22)[الزمر:)   قر علممى فهممو كممذلك يكن لم ف
ذمة، فل فسحتم كما الفوائد نأخذ طي ب لظ  اقتر
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) إلممى) الرض فللا ي خالفئللف جعلكللم الللذي  هو((تعالى:  الل:ه يقول
مر ه لد آخ ذفا لم منها يست مة تما من:ه وجل عز الل:ه قدر لر الذي هو سحيث وسلطا بب ذد ليمم
ذق:ه ملهم خل خلئف. بجع
لة ومنها لر المؤمنين بشار نن الكافرين وإنذا مة ممن ل للمف أن الخلفمة جملم ذيخ

مضممهم فممي الكممافرين المؤمنممون قل((تعممالى:  اللمم:ه قممال أر قز فن قأ قو قن   ذذي للل ا
فم نه ن رو قه فن قظا ذل ذم فه ذب قأ قتا ذك فل فن ا فم ذم ذه ذصي قيا قف قص قذ قق نم ذفا ي قو ذه ذب نلللو نق

قب فع ي ر ةقللا ال ذ ري قن قف نلللو نت فق قن قت ن رو ذسلل فأ قت ةقللا قو ذ ري فم*  قف نكلل قث قر فو قأ فم قو نه قضلل فر أ
ق

فم نه قر قيا ذد فم قو نه قل قوا فملل قأ ةضللا قو فر أ
ق فم قو قهللا قللل نئو قط ] وقممال27)[السحممزاب:)  قت

مم:ه:  موسى قل((لقو ققا قس ى   ذه نمو ذم فو قق ننوا ذل ذعي قت فس ذه ا لل ن روا ذبال ذب فص لن قوا ذإ
قض فر ل

ق ذه ا لل قها ذل نث ذر فن نيو نء قم قشللا فن قي ذه ذملل ذد قبللا نة ذع قبلل ذق قعا فل قن قوا ذقيلل لت نم فل )) ذل
ذفكم الل:ه ( إنلهم:  ] وقال128[العراف: ذل هممذا  ففممي) الرض في استخ

ذرة ذشا ذأ س فل للمؤمن ذب في نن ممن ي الرض، فممي الخلفة ل:ه يجعل تعالى الل:ه أ
در ذمن؟ وإنذا ذتاح بأن للكافر مل فج مدي على أرض:ه لت المؤمنين. أي
ممن مدها و تضا فوائ لة أي م:ه سحكم مث في وجل عز الل لر ذمم توا مضها ال تضا بع نن:ه بع فإ
ذقت ذلك لول فرض لضا ملها، ال مل كان لو بأه مقممي الل:ه أوجد ه ذمن ك كممم نعممم ب

فون ما العالم؟ عدد يكون ذص فاح ذذ لي لق وسحينئمم مق الرض بهممم تضممي عليهممم ويشمم
مصيل لل قد وجل عز الل:ه كان وإن الرزاق، تاح ل ممما الممرزق مممن لهممم يجعمم
لطر نك ل لكن بالبال يخ نن ش للف النا س كون أ تضمما بعضهم يخ يممموت هممذا بع
والرسحمة. الاحكمة هو ياحيا وهذا
ممن لن الكريمة الية فوائد و مم بيا فؤ مت:ه الكفر لش ذب مل:ه:  وعاق كفل ر  فمن((لقو

).) كف ره فعليه
ممن نن فوائدها و مس:ه على الكافر كفر أ  ول((كقممول:ه:  وهو غير ه على ل نف
نر ذز ةة ت قر وازر فدنا) أخ رى وز ذر تل الجملة هذ ه على ) وأو ذنا إشكا فب عن:ه. وأج
مة إثبات فوائدها ومن لت بل وجل عز لل:ه البضغض صف الذي المقت صفة إثبا

مد هو مل:ه: (إل البضغممض أش لت لقممو أو الذاتيممة اللمم:ه صممفات ممممن مقتمما) والمقمم
نن الفعلية؛ الفعلية؟ نل ل لن صفة لك ذر فق الفعليممة الصممفات ممممن فهممي بسب ب لت

ذذ لنها نلق سحينئ ذع ذئة تت مشي نن إذ الل:ه بم دع السب ب أ مت:ه واقمم ل ب بمشمميئ هممو والسممب
ذقت الذي بل تذا الصفة فتكون الصفة، في:ه لع عنممد والقاعدة بمشيئت:ه، واقعة إ
نن السنة أهل لن الممتي الصممفات أ نمى اللمم:ه بمشمميئة تكممو ذسمم فعليممة، صممفة لت

نية الصفات أن وذكرنا نية ذات نيممة، وفعل ل الممتي الصممفات هممي فالذاتيممة وخبر
مك ذف ذزل لم عنها الل:ه ين لل ول ي تفا يزا والقممدرة والعلممم الاحيمماة مثممل بهمما متص

معزة والبصر والسمع هممي الفعليممة والصممفات كثير، ذلك وغير والاحكمة وال
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نلق التي ذع مت:ه تت ذئ ذء إن بمشي ذلها شا فلها لم شاء وإن فع دء يفع تة كممانت سمموا ذف صمم
ذر أم ظاهرة نبة مثل ظاهرة غي ذاح ذهممة الم ذضمما والكرا بر لبضغممض وال ماحك وال نضمم وال

متواء لر التي هي الخبرية والصفات ذلك، وغير والنزول والس نماها نظي مسمم
دض فج:ه مثل لنا أبعا ذدين الو ذعين والي ملصبع والساق وال ذهها وما وا ل وهنمما أشب

ننها ذشى ولكن أجزاء لنا هي لل:ه بالنسبة أجزاء نقول: إ نقممول: إنهمما أن نتاحا
دء مسماها نقول: نظير بل أجزاء ذت هذ ه نجعل أن يمكن ول لنا، أجزا صممفا

ذنا معنوية صفات بأنها قلنا لو إذ معنوية؛ في ذو ذل لسا للون لنهم التعطيل أه يجع
ذت الصفات هذ ه نية، صفا ممن (إل الن معنا اللي طي ب معنو الصفات مقتا) 

طي ب. الفعلية
ممن نن:ه الكريمة الية فوائد و ذد كلما أ ترا النسان ازدا تتمما الل:ه عند ازداد كف مق
تممما ونكررهمما ذكرناها التي القاعدة ذلك وج:ه نن وهممي دائ ذم أ ذق الاحكمم نلمم المع
فصف على مت:ه يزداد و لق ص بزياد ذصان:ه، وين الكفممر على معلق الاحكم وهنا بنق
تذا لت يزداد فإ مفر على وجل عز الل:ه مق بنقصممان وينقمم ص كفممر ه بزيادة الكا

مر ه. كف
نن الكريمة الية فوائد ومن تضا الكافر أ در أي ولهممذا والخممرة الممدنيا في خاس

ةرا إل كف رهم الكاف رين يزيد  ول((قال:  بيممد ) ولم) خسا ذق يقممل لممم لي
لر أطلق بل الل:ه، عند ول الخرة في ول الدنيا في ذس الكفممار هم النا س فأخ

لروا-كممما مسمم ذسممهم فممي قلنمما خ ذتهممم، ودنيمماهم وأهليهممم التفسممير- أنف وآخر
د ص مسر وشخ ذظم مرب ح ل:ه ليس الجهات هذ ه كل خ تنا النمما س فأع هممم خسممرا

لل قائل: هل قال إذا طي ب الكافرون، مم فع ذ س هنا نست فنقممول: العكممس قيمما
ذر الكممافر كممان إذا ل ح النمما س أخسمم الجممواب: نعممم، المممؤمن؟ النمما س فأربمم

ذ س نستعمل نن العكس؛ مقيا ذ س ل ذءت العكس قيا النممبي قممال السنة ب:ه جا
ذع  وفا ي(والسلم:  الصلة علي:ه فض رسممول قممالوا: يمما صدقة، أحدكم نب

ذت:ه أسحدنا الل:ه! أيأتي نتللم قال أجر؟ فيها ل:ه ويكون شهو قعها لللو أرأي وضلل
قعها إذا قال: كللذلك قالوا: نعم، وزر؟ عليه أكان الح رام فا ي وضلل
ملأج ر له كان الحالل فا ي يكممون سحرام عن ب:ه تستضغني سحلل عمل ) فك

تذا أجر، في:ه ل:ه نن مقابل في راب ح المؤمن إ تلونا شئت وإن خاسر، الكافر أ
لفللا ي النسللان * إن والعصلل رتعالى: ((  الل:ه قال هذا في صرياحة آية

فسممر في فليسوا )) يعني آمنوا الذي * إل خس ر  إل(( ربمم ح فممي بممل لخ
وتواصللوا بللالحق وتواصللوا الصللالحات وعملللوا آمنللوا الللذين
دة المؤمنين )) وتجارة بالصب ر نجون((  راباحة تجار تبللور لللن تجارة ي ر

ملك )) لن ذر ولن ته ذس تئا، تخ لبممي وسمملم عليمم:ه اللمم:ه صمملى النممبي وقممال شي
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نما طلاحة نن الل:ه رسول يا قال ذل حت ى الب ر تنالوا  لن((قول:ه:  أنزل الل:ه إ
ن ب ) وإن) تحبون مما تنفقوا ذسحاء إلي مالي أسح لر في لعها وإنممي ذب -يعنممي أضمم

تة الصلة علي:ه الرسول عند النممبي فقال ورسول:ه، الل:ه إلى والسلم- صدق
رخ(وسلم:  علي:ه الل:ه صلى رخ  ب ةل ذاك ب ذبلل ح ما ةل ذاك را ذاك رابلل ح مللا
  طي ب) راب ح مال

قفئكم أرأيتللم  قل((تعالى:  قال ثم لدون تللدعون الللذين شلل ركا لبمم )) تع
ذمن(( مر ه ) أي) الله دون   لتم الذين الصنام وهم غي ننهم زعم لء أ لل:ه شركا

لروني، أرأيتم) يعني " (قل مص ب لن أول و(شركاء) مفعول أخب (أرأيت) تن
دق صممري ح أول مفعول مفاعيل ثلثة والثممالث الثماني والمفعمول بم:ه منطمو

نلق ذع أرأيتممم نعممم، الرض مممن خلقمموا ماذا أروني فهنا الستفهام، بهمزة لم
ذئكم ممممن قممال: أرونممي هنا لكن الرض ممن خلقوا ماذا الل:ه دون ممن شركا

لروني التاحدي باب مئكم، عممن أخممب مئكم) يعنممي شممركا الممذي وقممول:ه: (شممركا
لتموهم ذبممار هنمما فالضممافة شركاء جعل ملهممم باعت مل أي جع لهمما العابممدين جعمم

تة ذك لعون) قال وقول:ه: (الذين الل:ه، مع شري نول المؤلف: " تعبدون تد " فاحمم
نك ول العبادة معنى إلى الدعاء كقممول:ه العبممادة بمعنممى يممأتي الدعاء أن ش

قل((تعالى:  ققا قو نم   نك يب ذنا ي قر نعو فد فب ا ذج قت فس فم قأ نك لن قل قن ذإ ذذي لل قن ا ن رو ذب فك قت فس قي
فن ذتا ي قع قد قبا نن علممى دليممل فهممذا دعممائي عممن يقممل ] ولم60)[غافر:)   ذع أ

نن علممى بها استشهدنا اللي اليات  ل،..... العبادة، بمعنى الدعاء الممدعاء أ
لن:ه يفهم أن يستطيع عاد ما واسحدة كلمة وفات:ه ينتب:ه لم إذا النسان مثلو

بر س تابعتم ما إذا بعض، على بعض:ه الكلم يبني يقدر ما ذد بفوتممك تممرى الم
... الدر س كل
قل(( ققا قو نم   نك يب ذنا ي قر نعو فد فب ا ذج قت فس فم قأ نك لن قل قن ذإ ذذي لللل قن ا ن رو ذب فك قت فسلل فن قي قعلل

ذتا ي قد قبا قن ذع نلو نخ فد قي قم قس لن قه قن قج ذ ري ذخ ذل لو ] ولكن60)[غافر:) قدا قائممل: قا
نن دل إ مم لعون) شمما ذل:ه: (تممد مء قو ل ب وهممو المسممألة لممدعا ذلمم مء الاحاجممة، ط ودعمما

ذن العبادة نن أولى لكا ذنها، الممتي الصممنام هذ ه ل تنمما يمدعو بيممن يجمعممون أسحيا
لاحون ويسممجدون لهمما فيركعممون المرين يممدعونها وأسحيانمما وينممذرون، ويممذب

تء، تنا دعا ذعل أن فالولى المرين بين يجمعون وأسحيا مء شماملة اليمة نج ملمدعا
أعلم. والل:ه العبادة ودعاء المسألة

نتم(( ماحمد )) يا قل((  في قأ ففممرد خطمماب ب(قممل) هنمما )) والخطاب  أر لم مل
لما يكون أن فإما القرآن في هذا مثل جاء وإذا ل ص م ذت لل ب:ه يخ صمملى الرسو
مل:ه:  واض ح في:ه فالمر وسلم علي:ه الل:ه )) صللدرك لك نش رح  ألم((كقو

جللل) غ ال رسول أيها  يا(( ذهها ) وممما) ب لص فهممذا أشممب بالرسممول بمممن؟ خمما
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تدا جماء إذا واضمم ح، في:ه والمر صصمما وليمس مفممر الصملة عليم:ه بالرسمول خا
لقم لم يعني والسلم مص:ه على دليل ي نن فهممل بمم:ه اختصا الخطمماب نقممول: إ

نج:ه نن:ه أو خطاب:ه يتأتى ذمن لكل مو نج:ه إ مت:ه الرسول إلى مو دع وأم وإنممما ل:ه تب
ذ:ه بج ذد ه إلي:ه لو لبمموع، المام باعتبار ه وسح العلممم أهمل بيمن خلف همذا فممي المت

لف د ب هنا والخل نن اللفظي ممن قري نل ل لقون الك ذمل الاحكممم هذا أن متف يشمم
ذل ل إذ المة بخلف بمم:ه، وسلم علي:ه الل:ه صلى الرسول اختصاص على دلي

صص ) فهذا) صدرك لك نش رح  ألم(( ذد كل ليس لن بالرسول خا قممد أسح
ذر ه، ل:ه الل:ه شرح ذئكم) الخطمماب أرأيتممم (قممل هنا طي ب صد ففممرد شممركا ملم
نتى من ملكل أو والسلم الصلة علي:ه للرسول هو فهل نقممول: خطمماب:ه؟ يتأ
نن:ه لب:ه، يتأتي ذمن لكل إ لر ه المممام باعتبممار ه وقيل: للرسول خطا مثلمم:ه، وغيمم

تل سحتى منا في مث لتم نقول هذا زمن ذئكم للمشركين: أرأي تممدعون الذين شركا
نن وسبق الرض، ممن خلقوا ماذا أروني الل:ه دون ممن بلف أ اللمم:ه رسحم:ه المؤ

نسر ننمم:ه بالعبممادة هنمما الممدعاء ذف يكممون الممدعاء لن نمماق ص؛ تفسممير وقلنمما: إ
مئهم أشركوا والمشركون للمسألة، ويكون للعبادة تعمما بالنوعين بشركا جمي

لعون فقممد ذنهم، وقممد الشممركاء هممؤلء يممد ذبق يعبممدو نن يقولممون أنهممم وسمم إ
ذكاء الصنام نن سحممتى وجممل عز لل:ه شر متهم فممي المشممركين إ للممون: تلممبي يقو

ك شمريك ل لبيمك تكا إل ل ك همو شمري لكم:ه ل ذلمك، ومما تمل يقمول: أرونمي م
لروني لل:ه: ((  الرض ممن خلقوا ماذا أخب نقللوا مللاذاقممو )) الرض ذمللن خل

لث ممن لز العراب سحي ذهان: الوج:ه فيها يجو مرب أن الول وج تعما لنع (ماذا) جمي
ننها على ندم مفعول استفهام اسم أ (ممما) نعممرب أن والثمماني لم(خلقوا)، مق

ذدها ننها على وسح فممي فيكممون هذا وعلى الذي، و(ذا) بمعنى استفهام اسم أ
در ل ه والتقدير: ماذا الموصول لسم العائد هو ماحذوف (خلقوا) ضمي خلقممو

فون فهؤلء يختلف ل والمعنى الرض ممن ند ذاح ذت ليقال: أرونا لي لقوا ماذا و ممن خل
النهممار الرمممال خلقمموا هممل الشممجار خلقموا هل الجبال خلقوا هل الرض
لقوا الجواب: ما الباحار؟ تئا خل أم((  أعلممى إلممى ننتقممل طيمم ب هممذا، ممن شي

لقمموا قممال: أم ممما )) وهنمما السللماوات فللا ي شلل رك لهم تئا خل مممن شممي
نن شممرك)؛ لهممم قممال: (أم السماوات متنمماول فممي ليسممت السممماوات  ل

ممل لكن أيديهم ذكة، فيها لهم يكون أن ياحت ذر ذشا دل لهممم فالممذي نعممم لم لمتنمماو
ذقوا) لجواز (ماذا ؟ قيل في:ه دك قائل: لهم يقول أن خل فهذا الرض في شر
ذسحة مثل ل:ه ذسا مريم وهي إلي:ه النا س يأتي ذم مر ه ذسح تل، قب هممل فنقول: طيمم ب مث

لقمموا فيتممم إذا هممذا خل نع نن اد تل الرض هممذ ه أ ننمم:ه لمم:ه، مث القممبر هممذا  علممى.. وأ
ذ:ه ما أو لزائري:ه قممال: أم ممما السمماوات فممي لكممن خلقوهمما، فهل ذلك أشب
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فرك) ل لهم قال: (أم السماوات من خلقوا ماذا ول الخلممق سممبيل على ش
ملممك، سبيل على ذم ةك لهم أم((  الت دة شلل ر مرك ذشمم ))  فللا ياللمم:ه" (( مممع )) 

فلق المؤلف:" في وقول السماوات، الصممواب بل نظر " في:ه السماوات خ
دء السماوات نقول: في أن ملك طريق عن ذلك كان سوا ذم طريق عن أو الت

نهم أم((  هذا ول هذا ل ل، الجواب؟ وش الخلق، ةبا آتينا قتا نهم ذك عل ى ف
رة قن جي فنه ب نن م ذدهم أو " يعني شركة معي لهم )) بأ يخلقمموا قلتممم: لممم إذا عن
مركة لهممم وليممس الرض ممممن شيئا هممل نقممول: طيمم ب السممماوات فممي شمم

بينممة علممى وهممم كتمماب عنممدهم نجممة ب ننهم منمم:ه لسح وش اللمم:ه؟ مممع شممركاء بممأ
مل ل، الجواب؟ مفيممة كلهما التقسمميمات هممذ ه فكم ذت فلمم للصممنام بالنسمبة من

معهمم وليممس السمماوات فمي شمركة لهم وليس الرض ممن شيئا يخلقوا
بينة ننهم كتاب الل:ه ممن ب ل الثلثممة المممور هذ ه انتفت وإذا الل:ه، مع شركاء بأ

ذقة ول مشاركة ول ذخلق ذن وثي ني نين ايش؟ تب لنهمما، تب )) إن بلقممال: ((  بطل
نن "يعني ما ند(ما) ((  بمعنى نافية (إن) هنا أ ذع نمون ي ذل )) الكممافرون الظا
نضهم((  ةضا بع ةرا إل بع تل نغ رو لم )) بمماط ملهم: الصممنا لع بقممو ذف " لهممم تشمم

نن يعني لد ما أ مع لضهم الظالمون ي تضا بع در أي لغرور فهو بع مري وليس وخداع تضغ
مقيقة، ل:ه لد سح لضهم الظالمون يعد الذي والوع تضا بع يقولممون: هممذ ه أنهممم بع

ذنام لع الص تدا اعبدوا الل:ه عند لكم تشف اعبمدوا وسمملم عليمم:ه الل:ه صلى ماحم
مريممل لبممدوا الشممجر اعبممدوا جب ننهمما العممزى اعبممدوا اللت اع ذفع فإ لكممم تشمم

قن(( ندو نب فع قي قو فن   ذن ذم ذه ندو لل فم ل قما ال نه ي ر نضلل فم قول قي نهلل نع قف فن قن قي نلللو نقو قي قو
ذء نؤل قنا قه نؤ قعا قف قد نش فن ذه ذع لل ذنهم ] كيممف18)[يممونس:) ال يكونممون ثممم يعبممدو

مع درجة ينال هل الشافع شفعاء؟ لفو لتمم:ه الشممافع ل، إليمم:ه؟ المشمم دون درج
مة تيا كان لو إذ نعم إلي:ه، المشفوع درج ذج ممما أعلى أو مساو يشممفع أن اسحتمما

ذمر أعلى كان إن ترا أ تيا كان وإن أم ذب:ه، مسمماو ذلمم ب فأيهممما غممال يكممون عمماد غ
مر الظممالمين نقمول: إن سحمال كل على ل:ه، السلطة تضما بعضمهم يضغم فممي بع
لعوا سحتى الباطل منوا ليخد نن ويظ لق الباطممل أ نن سحمم مطممل، الاحممق وأ التضغريممر با

تة ذقة الكاذبة بالقوال يكون تار نف ذل تة أصممل، لهمما ليممس الممتي الم يكممون وتممار
مب بيئة باللقا بو ه التي الس قممولهم فمثممل الكاذبممة القوال فأما السمعة، تش

قذا((عنهممم:  الل:ه سحكى فيما ذإ قو نلوا   قع ةة قف قشلل ذح نلوا قفا قنا ققللا فد قجلل قهللا قو في قل قع
قنا قء قبا نه آ لل قنا قوال ق ر قم قها قأ ذرنما ] قمولهم: واللم:ه28)[العراف:) ذب بهما. همذا أم
دب مذ لزور ك تل تعالى الل:ه قال ولهذا و ل الللله إن  قل((الدعوة:  لهذ ه مبط
جملممة ممن ) هذا) تعلمون ل ما الله عل ى أتقولون بالفحشاء يأم ر

لعوا أن التضغرير ند تل يمم تبا قممو نبوا(( السمميئة باللقمماب أو وزورا، كممذ ذج أن  وع
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ةر جاءهم ة ر هذا الكاف رون وقال منهم منذ قل كللذاب سللاح * أجعلل
ةها اللهة ةدا إل لن واح ذتوا) عجاب لشا يء هذا إ السمميئة: باللقمماب ) فممأ
نذاب، بعد؟ ايش ساسحر نمممة وك نيما لهممم قيممل إذا العا مسمم القائممل كممان إذا ول
نذاب أو ساسحر قيل: هذا إذا زعماء ذن:ه ك لعممو نل يتب لعممون:ه، ل ل؟ و ذب فت وإذا طيمم ب ي

ننكم أي لهم قيل متم إذا للعامة: إ ذر أو الفلني الولي عبد نن الفلنممي القممب فممإ
لعكم ذلك مدع العامة فإن ينف ذخ نن:ه تن فقمل عنمدها وليمس علمم عندها ليس ل ع
ل ب لل مدع و ذخ  فتن

لد الية هذ ه  ندة منهمما يستفا صل فوائممد عمم لة أو نو للوب:ه فممي القممرآن لقمم فممي أسمم
ذظرة ذنا مسيم، بالترديد وذلك الم نن والتق له:ه: أ نداهم اللم:ه وج ة تاحم أممور: بثلث

لقوا هل ذل تئا خ عنممدهم هممل السممماء، فممي اللمم:ه شمماركوا هل الرض، ممن شي
دب نن اللمم:ه ممن كتا لعهممم الصممنام هممذ ه أ ذف تة تكممن لممم وإن تن فممي للمم:ه شممريك

للق ولم السماوات تئا تخ فت لممو الجممواب: ل الرض؟ ممن شي ذقمم ذل تئا خ مممن شممي
لق؛ لها لكان الرض للق، لنها الاح فخ مت لو ت مك:ه في الل:ه شارك السممماء في مل

ذاحق؛ لها لكان دك لنها ال مري مك:ه، في وجل عز لل:ه ش نن لو مل تبمما أنممزل الل:ه أ كتا
نن يقول لق لها الصنام هذ ه بأ ذاح ذبد أن ال فع ذعى لت فد لت لهممم لكممان اللمم:ه دون ممن و
ذهة نجة، أو لشب مت فلما لسح نين الثلثة المور انتف ننمم:ه تممب تيمما لهممم، سحجممة ل أ ننم:ه ثان أ
ذر أن المناظرة في ينبضغي ذك فذ لع لت ذد أن يمكن التي القسام جمي مر الذهن في ت

ذطل، ثم فب ذت لو مما شيء؟ أي ممن ايش؟ مما اسحترز لت فر تئا ذك ثممم واسحممدا شممي
نينت لد فقد بطلن:ه ب ذر دء عليك يو لن:ه آخر شي نن كما ل مصر ل الاحق القول أ ذاح ين
لت:ه لر ل الباطل فكذلك واسحد دليل في إثبا مص ذاح لد ين ذب:ه إيرا مش ذهة فمي في:ه ال شمب

نت فإذا واسحدة، ماحم أن أرد ذمك تف ذهة تأت ل خص مت واسحدة بشب مميممع ايمم ذج ممما ب
مكن ممل يم ذلها شبهة يكون أن وياحت ذن سحتى لتبط لة عنممدك يكممو نو لقمم الكاملممة ال
مرد أن يمكن التي دد عليك ليو تل. منها أسح خل
ممن نن:ه الكريمة الية فوائد و ذد ل أ للق أسح ذنا ي(( الل:ه مع يخ خلقوا ماذا  أرو
مرد ) فإن) الرض من نن عليك قلت: ي نن أثبت الل:ه أ مقين هنمماك أ مل فممي خمما
مل:ه مل وفي )،) الخالقين أحسن الله  فتبارك((تعالى:  قو الرسول قو
مرين-  -أي لهم وسلم: يقال علي:ه الل:ه صلى بو نيوا(المص نتللم مللا  أح فق ) خل

ننهم لقوا لم فالجواب: أ لل مكن هذا يخ للو ه ول نو ذرة ممن سح ذرة إلممى صممو فهنمما لصممو
ذجاد منهم ليس دل بل إي ذرة إلى صورة ممن تاحوي لر صو بو نص تل فالم ذذ الذي مث ذخ أ

تة من:ه وجعل الطين ذر مة على لصو فير صورة أو إنسان صور نبممة صورة أو ذط دا
ذق هل نقول ماذا نول:ه لكن ل، الشيء؟ هذا خل من:ه من سح ذلة كو فت الطيممن ممممن لك
من:ه إلى ذرة كو تقمما وليممس لصو تدا، خل لر جديمم ذتممى إذا مثل النجمما الخشمم ب علممى أ
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ذر ه ذج ذق:ه؛ نقول: إن:ه ما معينة صورة على ون فد ه لممم لن:ه خل مجمم ذل:ه لكممن ليو نو سحمم
ذرة ممن طي ب. أخرى إلى لصو

ممن ذطممال الكريمممة الية فوائد و نيممة إب مه للو ممممن الصممنام هممذ ه لأ أولممى بمماب و
متها ني مب فج:ه ربو نن و ندى الل:ه هذا: أ لم هذ ه تكون أن تاح تة الصنا ذاح مل ذكة صا للمشممار

فلممق ايممش؟ الوجو ه ممن وج:ه كل في مل والوثيقممة، والمشمماركة الخ هممذ ه كمم
تذا منتفية لطل إ فب للها في تها جع الل:ه. مع إل

ممن نن الكريمة الية فوائد و ذمل الظالمين أ ذمن الكافرين -ويش نن و دونهم- أ
لد ل الظالمين ترا إل بعضا بعضهم يع تعا غرو ذمل وخممدا الكممافرين ذلممك فيشمم

لنون الذين بي ذز ذل ذلك ويشمل الكفر، لي لنممون الممذين الخلعممة أه بي الخلعممة، يز
ذمل لنون الذين اللهو أهل ويش مل اللهو، يزي لنمم:ه باطممل فك بي نقممول أصمماحاب:ه يز
لد في:ه: ل لضهم الظالمون يع تضا بع ترا. إل بع غرو

لن يتمنى أن ممن الاحذر الية فوائد ومن الممذي بممل الماني الل:ه على النسا
مج ب أو ينبضغي تسا النسان يكون أن ي بي تنا ذك تما فط النممبي عممن ليممروى كممما سحاز
جيم س(وسمملم:  علي:ه الل:ه صلى قن مللن  الك قسلله دا ذمللل نف قع بعللد لمللا و

قع مللن والعللاجز المللوت، قسلله أتبلل لنلل ى هواهللا نف الللله عللل ى وتم
لعود المانا ي لو لد التي )) فال ذع ممممن أو الظممالمين قبممل ممممن النسممان بها ليو

ذفممة كانت إذا نفس:ه قبل مر وباطممل غممرور إل هممي فممما للشممرع لمخال ذذ فلياحمم
لن منها. النسا

تنمما وتعممالى تبارك بي ذب ذم لم مت:ه تممما ذر متمم:ه قممد نن مد ه علممى وم لن(( قممال: عبمما الله  إ
نزول أن والرض السماوات يمسك لهممما ) أي) تلل لع ذن " الممزوال ممممن يم
لل:ه:  ذسمماك) والرض السللماوات يمسللك الله  إن((قممو ذنممى ) الم بمع
فبض مكممن الشمميء علممى الق نسممر ه منمم:ه، والتم فنع المؤلممف وف دم وهممو بممالم مز ل

لل:ه: (أن للمساك، ذف مصدرية تزول) (أن) هذ ه وقو مذ الجممر؛ سحممرف منها لسح
نن:ه مرض ل ذت لف ذيف ذع الجر سحرف سحذ فن) نعممم م نن) و(أ ممممن إذا (أ فبممس لأ نل وهنمما ال

فبس نل لمون، ال بول تقدير على الكلم كان وإذا ذمأ ذاحمم ممن) ف كممانت (أن) وممما (
ذدر إلى عليها فص لكن م لك ي نن سممب لك اللمم:ه الكلم: إ مسمم والرض السممماوات يم

لد والرض وقول:ه: السماوات الزوال، ممن ترا العبارة هذ ه تر القرآن في كثي
لع وهممي لد السممماوات جممم ذعممة الرض تممأت ولممم الرض، وإفممرا فممي مجمو

مظها القرآن ذظ جمماءت لكممن بلف مل بلفمم لد مدد علممى يمم تعممالى: قممول:ه وهممو التعمم
قلهللن الرض ومللن سللماوات سللبع خلللق الذي  الله(( نن) مث ) فممإ

نية مل فث نين هنا الم ذن أن تتع ننمم:ه العدد في تكو لكممون أن يمكممن ل ل مثممل الرض ت
فجم في السماوات ذاح ذلها ول ال ذفة، في مث ذع وإذا الصمم ذنمم ذت تة تكممون أن ام مماثلمم
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فجم في للسماء ذاح ذفة وفي ال بص نين ال تة تكون أن تع ايممش؟ في للسماء مماثل
ذدد، في لة الع نن مس ذءت وال مظ في جا نن في الصري ح اللف مضين أ لع الر مضين سب أر
قمن(وسلم:  علي:ه الل:ه صلى قول:ه في كما قطع   ة را اقت الرض ذمللن شللب

ةما ققه ظل جو ). أرضين سبع من القيامة يوم نط
نك(( ذس قل أن والرض السماوات  يم قتللا ولئللن تللزو ) قممال: لم) زال

ذسم، لم اللم قسم لل هنما و(زالتمما) الفعممل و(إن) شرطية ق الشممرط، فعم
لب )) الجملة أمسكهما إنو((  المؤلممف: يقممول و(إن) هنمما الشرط، جوا

لن " أي ما لهما المؤلممف (أمسكهما) قممال نافية تكو لك مسمم فم نن إلممى إشممارة لي أ
من:ه ماضي (أمسكهما) فعل تع لن:ه المضارع؛ بمعنى لك ذقمم تبمما و للشممرط، جوا

دم نن ومعلو لكممون ل للمسممتقبل يكممون الشممرط جممواب أ ننمم:ه للماضممي؛ ي ل ل
مقق بعد إل يكون ذاح در الشمرط وتاحقمق الشمرط، ت لل:ه: (( مسمتقبل، أمم وقمو
ذده ذمن أحد ذمن ممممن بع ممممن) هممذ ه )) ( ذسحممد) ( دة أ دة، زائممد كلم كممذا؟ زائممد

دة تناقض، في:ه ول صاحي ح دة زائد ذقض، في:ه ما زائد ذنا ماحمد؟ يا ذلك كيف ت
العراب. في : زائدةالطال ب
دة : أسحسنت،الشيخ ننها العراب في زائد لد ولك و(زائممدة) المعنممى، فممي تزيمم

ذد ممن فاعل اسم تيا (زاد) يأتي أن نعرف وناحن يزيد، زا بد تممما، ويممأتي متع لز
ذد فإذا ذفممع يعني الشيء قلت: زا لثممر ارت وإذا لزمممة،...  ذلممك أشممب:ه وممما وك

مت:ه ترا قلت: زد ذر نعم خي تيا صا دة نقول: هي لهذا متعد يقممول قممد زائممدة، زائد
لن كيف تناقض قال: هذا الكلم هذا مثل رأى إذا النا س بعض الشمميء يكو
تدا تدا، زائ تبا نقول: (من) زائدة زائ دة إعرا تنى؛ زائد مزيد لنها مع المعنممى في ت
لل النفي، تأكيد وهو لل:ه: (أسحممد) فاعمم ذسممك) مرفمموع وقو نمة (أم ندرة بضمم ذقمم م
ذنع آخر ه على لل ظهورها ممن م لر سحممرف باحركممة الماحممل اشتضغا الزائممد، الجمم

بدر المعنى: لئن ذل أن لق ذد ل فممإن:ه والرض السممماوات تممزو لع أسحمم مطي أن يسممت
لهما ذك م:ه سوى يمس ممما زال لممو بممل الواقممع، هو هذا كذلك وهو وجل، عز الل

ممما والقمممر والشمممس والكمموك ب النجمموم ممممن والرض السممماوات دون
ذع دد اسمتطا ذسحم ذك:ه أن أ مسم لع ل بمل وجمل عمز اللم:ه سموى يم مطي أن أسحمد يسمت

مرف تئا يص ذف:ه والقمممر الشمممس أو النجمموم أو الكممواك ب هذ ه ممن شي مر فيصمم
مة عن ذع:ه أن ول وجل، عز الل:ه إل سير ه جه مر ه ممن يمن ل:ه إل سي وجل، عز الل
نن هنا العراب في لم في اللم قلنا: إ مئممن) ل ذل فن) شممرطية، قسممم ( نن و(إ وأ

لب ذكهما) جوا فرط (أمس نش لب ول ال ذوا القسم؟ ذج
: القسم.الطال ب
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ذسممم جممواب : أيالشيخ ذذا؟ الق نن ملممما ذمممع قاعممدة: إذا لممدينا ل فرط اجت نشمم ال
ذسم ذق ذف وال مذ لب لسح بخر ذجوا ذأ ذت ترا مالك ابن قال منهما الم بر القاعدة: هذ ه مق

فف                       مذ مع لدى واسح ذما مت ذط اج فر ذسم ذش ذق ذب      و ذت ما جوا فر نخ فهو ذأ
ذزم ذت فل لم

تذا نخر إ نشممرط هنمما المممؤ لن ال نل الماحممذوف هممو جممواب:ه فيكممو لب عليمم:ه د جمموا
 طي ب القسم
لنه((يقول:  ةما كان  إ ةرا حلي مخير في ) أي) غفو " قممول:ه الكفار عقاب تأ

ةما كان إنهتعالى: ((  ذلي لتها الجملة )) هذ ه ح ذب ذس ذلهمما لما منا ننهمما قب دل أ تعليمم
ذلها لما لطهمما قب نلممة ارتبمماط بمم:ه فارتبا مع للول ال فع ننمم:ه يعنممي بممالم مك:ه فممي إ إمسمما

تممما كممان والرض للسممماوات ترا، سحلي لممم:ه ولممول غفممو لتمم:ه سحل لزالممت ومضغفر
ذلممك والرض السماوات دم فيهممما، ذمممن وه اللمم:ه أسممماء مممن (الاحليممم) اسمم

لم الاحلم، ذو ومعناها فل لر هو والاح بقها عن العقوبة تأخي ماح ذت لر مس العقوبممة تممأخي
ذك وليس نن العقوبممة؛ تر ففممو العقوبممة تممرك ل مخير ولكممن ذع ذعممن العقوبممة تممأ

مسيء نمى الم ذس تما، هذا لي فل الل:ه: رسحم:ه القيم ابن قال مسح
لم وهو                   ملي ذاح لل فل ال مج ذد ه ليعا ذة            عب ذب ذب بعقو لتو ذي ذيان ممن ل فص مع

مم:ه فل نز فباح لر وجل ع نخ ذأ ذت نل العقوبات ت ذعمم لبمون النمما س ل لتو سممباحان:ه اللمم:ه إلممى ي
ترا) هممذا وتعالى، مفممر (غفو لاحممو الممذن ب يضغ نن لنمما وسممبق بالكليممة، أثممر ه ويم أ
ذرة لر هي المضغف فت ننهمما وذلك عن:ه والتجاوز الذن ب س ذفر مممن مممأخوذة ل فضغ ممممم ال

بطي الذي ذضغ مقي:ه الرأ س لي ذد قيممل كممما وليست السهام، وي نر نن السممتر؛ مجمم ل
نرد لصل ل الستر مج مل الوقاية، ممن الستر مع لبد بل الوقاية ب:ه تاح لهذا ويد

لل:ه المعنممى مد ه القدسممي الاحممديث فممي وتعممالى سممباحان:ه قممو بمم:ه ذخل إذا لعبمم
ذر ه نر نتها  كنت(يقول:  بذنوب:ه وق ف ر ن رهللا وأنا الدنيا فا ي عليك ست أغف

نن) اليوم لك فتر أن على يدل هذا  فإ نن المضغفرة غير الس لد المضغفرة وأ لبمم ل
ذذة عدم ممن فيها ذخ ذدم المؤا لقوبة وع لع  ال
مئد الكريمة الية هذ ه في لن الفائدة فوا مة الولى: بيا على وجل عز الل:ه قدر

ذساك لم فهذ ه والرض السماوات إم ذكها العظيمممة الجرا ذسمم ل:ه أم تعممالى اللمم
مت:ه ذنمماة بممدون بقدر ذعا ذعمم ب وبممدون لم ننممما ذت لكممون يقممول وإ للشمميء: (كممن) في

فد(( قق قل قو قنا   فق قل ذت قخ قوا قم لس قض ال فر ل
ق قما قوا قما قو نه قن في ذة ذفا ي قب لت رم ذس ليا قما قأ قو

قنا لس فن قم رب ذم نغو قيا((تعالى:  الل:ه ] قال38)[ق:) نل ذت ففئ ذا ةعللا   فو فو قط ةهللا قأ ف ر قك

قتا قل قنا ققا في قت قن قأ ذعي ذفئ ].11)[فصلت:) قطا
ممن تضمما فوائدها و لن أي مد ه وجممل عممز اللمم:ه رسحمممة بيمما نخر سحيممث بعبمما لهممم سمم

نخر بل والرض السماوات تضمما، الرض في وما السماوات في ما لهم س أي
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لة فلممول رسحمتمم:ه، كمممال ممممن وهممذا مت بعبمماد ه وجممل عممز اللمم:ه رسحممم لمموقع
ذك وما النا س وهلك الرض على السماوات دابة. من عليها ذتر

ممممن نن اليممة هممذ ه فوائممد و ذقتممان والرض السممماوات أ جملممة ممممن مخلو
ذرتان المخلوقات نخ ذس مر لم صد ففي:ه الل:ه بأم ذفة علممى ر مسمم يقولممون الممذين الفل

مم ذد مق مم العالم ب ذد نن الفلك وق ذك وأ ذفل لعمون كما التاسع ال ببر هو يز ذد لممما الم
ملها الفلك نقول: هذ ه بل تاحت:ه، دة ك دة للمم:ه مخلوق ذر نخ مر ه، مسمم شمماء لممو بممأم
ل:ه ذل أن وجل عز الل مطع ولم لزالت تزو دد يست ذها أن أسح ذك مس فم  لي

الفائدة؟ : وج:هالطال ب
ل:هالشيخ ذقة أنها الفائدة : وج ذمة. فليست الل:ه مخلوقات من مخلو قدي

الفائدة؟ هذي : وينالطال ب
مسك : فيالشيخ ليم ذكها السماوات) فإن ( ننها على دليل إمسا دة أ بأمر ه قائم

ممن تضا الكريمة الية فوائد و نن:ه أي مطيع أسحد ل أ ذر أن يست بب ذد المخلوقات هذ ه لي
مل:ه:  الكبيرة العظيمة قكهما إن زالتا  ولئن((لقو رد ذمللن أمسلل مللن أحلل

).) بعده
ممن تضا الكريمة الية فوائد و ل:ه أي مجي ننهم الخلق تو اليممات هممذ ه في رأوا إذا أ
لجهم ما ذرأوا إذا والرض السماوات في مع لقهم ليز ذد إلممى يرجعوا أل ويقل أسحمم
لكسوف والبراكين فالزلزل وجل، عز الل:ه إلى إل ذواعق وال نصمم لرهمما وال وغي

لف مممما بو لع ل العممالم يخمم مجمم يمسممك الممذي هممو لنمم:ه اللمم:ه؛ إلممى إل فيمم:ه نر
ذل أن والرض السماوات ذد ول تممزو لهما أسحمم لك ذتمما إذا يمسمم ولكممن اللمم:ه، إل زال

لأ كيف لأ هل المور؟ هذ ه في الل:ه إلى نلج ذفة إليمم:ه نلج ذدنا الممتي بالصمم أرشمم
لأ أو الكسمموف، صمملة في وسلم علي:ه الل:ه صلى النبي إليها ذجمم اللمم:ه إلممى نل

ذفة تعممالى ذدنا الممتي بالصمم صمملة فممي وسمملم عليمم:ه اللمم:ه صمملى النممبي أرشمم
ذدا ه وما فقط الكسوف في الكسوف نننا ع لأ فإ بالممدعاء تعممالى الل:ه إلى نلج
مل هذا المطلق ذدت إذا قال: إن:ه ذمن فمنهم العلماء بين خلف ماح مج آيات لو

نية مق لف لف لأ مخي نن:ه العبمماد لت ذرع فممإ فشمم ملوا أن للعبمماد لي ذصمم ذلة لي لسمموف صمم لك نتممى ال سح
ذه ب  مبهم ما ذيذ
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